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  נוער – חינת גמרב
  ב"קי� תשע

  הנהלת חשבונות רמה א'
  8145שאלו� מס' 

  )4( 3003מערכת 
  )56, 55מסלול תעשייתי (

  

  

  הנחיות לנבח�, 

  

  מבנה השאלו� ומפתח הערכה:

  נקודות   30  ב'  מהנושאי! א' אחדענה על נושא  פרק ראשו�:

  נקודות  40  ו' מהנושאי! ג' שניי�ענה על  פרק שני:

  נקודות  30  י"א מהנושאי! ז' שלושהענה על  פרק שלישי:

  נקודות  100  ס� הכול:

  מחשבו� חומר עזר מותר לשימוש:

  

  הוראות מיוחדות:

  כתוב בעט בלבד.   .1

  גבי השאלו�, במקו! המיועד לכ*. כתוב את התשובות לשאלות על  .2

  י השאלו�.גב חובה להציג את כל שלבי הפתרו�, לרבות החישובי!. ערו* את החישובי! על  .3

  ענה רק על מספר השאלות הנדרש. ייבדק מספר תשובות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבת�.  .4

  גבי השאלו�. בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה, ובה פרטי* האישיי!, על  .5

  ה./בסיו! הבחינה מסור את השאלו� למשגיח  .6

  

  16%המע"מ מחושב לפי 

  

  

  

  

  המדבק

  

  
  שעותוחצי לרשות� שלוש   

  
  
  
  
  

  בהצלחה!
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

  אי� להעתיק, לצל!, לתרג!, לאחס� במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
  מכני או אחר שו! חלק משאלו� זה. ,בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי

  לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב 
  יה, המסחר והתעסוקה.מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעשי

  .ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר, א* מכוונות לנבחנות ולנבחני! כאחד
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2  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 30פרק ראשו� (

  .נקודות) 30 –ב' (לכל נושא )נושאי� א'מבי� ה דאח ענה על

  

  נקודות) 30התאמת בנק (): 2)1נושא א' (משימות 

  

  ודש אפריל:העסק "ארגמ�" לחבית להל� חשבו� עו"ש בספרי 
  

� יתרה זכות חובה פרטי� אסמכתא � נגדי) ח תארי

  ז' 4,350     יתרה       1/4/12

  ז' 6,100  1,750    הוראת קבע –חשמל   333  הוצאות חשמל  3/4/12

  ז' 8,100  2,000    76 מס' משיכה בשיק  424  ספק אלעד  6/4/12

  ז' 4,400    3,700  88 מס' הפקדת שיק  222  קופת שיקי!  12/4/12

  ז' 9,800  5,400    98 מס' משיכה בשיק  552  ספק יות!  20/4/12

  ז' 7,300    2,500  הפקדת שיק  57  קופת שיקי!  27/4/12

  

  לחודש אפריל: ,כפי שנרש! בבנק "ניצו0", להל� ד� מידע של העסק "ארגמ�"
  

�  יתרה  זכות  חובה  אסמכתא  הפעולה  תארי

  ח' 4,350        יתרה  1/4/12

  ח' 6,100    1,750  333  הוראת קבע –חשמל   3/4/12

  ח' 2,400  3,700    222  88הפקדת שיק מס'   12/4/12

  ח' 6,900    4,500  552  98משיכה בשיק מס'   20/4/12

  ח' 7,800    900  333  הוראת קבע –ביטוח   24/4/12

  ח' 8,040    240    דמי ניהול חשבו�  30/4/12

  

  הערות:

 .בבנקה יהוצג לגבי עדיי� לא ח"ש 2,000 ס* לע 76 'שיק מס  •

  .(הרישו! בבנק הוא הנכו�)ש"ח  4,500 ס* עלשנמסר לספק יות! הוא  98 'שיק מס  •

 .בהוראת קבע – ש"ח 900עבור הוצאות ביטוח בס* ב חיוב הבנק את רש! עדיי� לאהעסק   •

 .בית העסקנרשמה בספרי  עדיי� לאהפעולה  .ח"ש 240בדמי ניהול בס* "ארגמ�"  העסקבית הבנק חייב את   •

  .נרשמה בבנק עדיי� לאהפעולה   – 57 'קדת שיק מסהפ  •
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  .נקודות) 20( בי� ספרי בית העסק "ארגמ�" לבי� ספרי הבנק ערו* טבלת התאמה  .1

   

  טבלת התאמה
  

 פרטי�
 ספרי הבנק ספרי ארגמ�

 זכות חובה זכות חובה

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  

  נקודות). 10( העסק "ארגמ�"בית בספרי  ולות יומ�רשו! פע  .2
  

�  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי
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4  
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  נקודות) 30רישו� ביומ� מתו� מסמכי� ואירועי� (): 3נושא ב' (משימה 

  

  !:י מכירת מוצרינרשמו בבית העסק "ניצני!" העוסק ב שעדיי� לא !האירועילהל� 
  

�  אסמכתא  זמ� פירעו�  עאירו  תארי

  לפי הפירוט הבא: ,סחורה מספק "שמש" קניית  1/6/12

  .לכדור ח"ש 40מחיר בכדורי י!  40

  .למזר� ח"ש 150מחיר בני י! מזר 50

  123 'חשבונית מס מס  1/7/12

  65 מס' ית מס זיכויחשבונ  3/6/12  .1/6/12יה מיו! ימקנ ,לספק "שמש"מזרני י!  10 תהחזר  3/6/12

  

  י!: מסמכי! של בית העסק "ניצני!" העוסק במכירת מוצרישלושה להל� 

  

  45מסמ� א': קבלה מס' 
  

  י! אור 

  ,1רחוב החבצלת 

  חיפה

  עוסק מורשה

927047281  

  

  8/6/12: תארי*   

  45 'קבלה מס

  נתקבל מאת:

  , חיפה4ניצני!, רחוב האביב 
  מקור

  ו�סכ  זמ� פירעו�  בנק  שיק 'מס

   3,200   8/6/12   אורות    97 

   2,900   29/6/12   אורות   98 

  400   מזומני!  

   6,500  סה"כ  

  ירו�חתימה 

  

  165מסמ� ב': חשבונית מס/קבלה מס' 
  

  פרסומאי! 

  ,5רחוב נחלת האבות 

  חולו�

  עוסק מורשה

 939611030  

  15/6/12: תארי*   

  165 חשבונית מס/קבלה מס'

  :לכבוד

  , חיפה4וב האביב ניצני!, רח
  מקור

  סה"כ    פרטי�  

   4,500     פרסו! שבועי בעיתו� המקומי    

   4,500  סה"כ   

   720  16%מע"מ    

   5,220  סה"כ לתשלו�    

  נתקבלו: 

  סכו�  זמ� פירעו�  בנק  שיק 'מס

   5,220  5/7/12  אביב  תל  671

   5,220  סה"כ לתשלו�    

  רונ�חתימה 
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5  
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  91מסמ� ג': חשבונית מס מס' 
  

  ניצני!

  ,4רחוב האביב 

  חיפה

  עוסק מורשה

929610124  

  

  20/6/12תארי*   

  91' חשבונית מס מס

  לכבוד

  העתק  מפר0 חיפה ,2הכול לי!, רחוב המעלה 

  סה"כ  מחיר  פרטי�  כמות

   2,500  250   מזרני י!   10

   9,000  180   שמשיות לי!   50

            

   11,500  סה"כ    

   1,840  16%מע"מ    

   13,340  סה"כ לתשלו�   

   1/7/12 :זמ� פירעו�

    נופית חתימה: 

  

  

   .נקודות) 10 –(לכל מסמ*  העסק "ניצני!"רשו! את המסמכי! והאירועי! ביומ� בית   .3

  לעסק חשבו� עו"ש. הערה:  
  

�  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי
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6  
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  נקודות) 40פרק שני (

  .נקודות) 20 – נושא(לכל  ו')הנושאי� ג'מ שניי�על  ענה

  

  נקודות) 20שיקי� מעותדי� (): 5)4נושא ג' (משימות 

  

  !":בבית העסק "נחשולי נמצאכפי ש ,להל� כרטיס שיקי! לקבל

  

  כרטיס שיקי� לקבל

� יתרה זכות חובה פרטי� מ� פירעו�ז אסמכתא � נגדי) ח תארי

  ח'  2,300   2,300  23 'שיק מס  1/6/12  487  לקוח ניצ�  30/5/12

  ח'  4,100   1,800  54 'שיק מס  6/6/12  568  לקוח אורי  30/5/12

  ח' 11,900   7,800  98 'שיק מס  8/6/12  743  לקוח רותי  30/5/12

  ח' 18,400   6,500  91 'שיק מס  1/8/12  780  לקוח תו!  30/5/12

  
  "נחשולי!": בית העסק נרשמו בספרי שעדיי� לאפעולות להל� 

  הופקד בחשבו� הבנק. 23שיק מס'   1/6/12

  הועבר לגבייה בבנק. 54שיק מס'   2/6/12

  הוסב לספק נהוראי. 98שיק מס'   3/6/12

  

 .נקודות) 14רי בית העסק "נחשולי!" (נרשמו בספ עדיי� לארשו! את הפעולות ש  .4
  

�  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי

                

                

                

                

  

   .נקודות) 6( 30/6/12את היתרה ליו!  והצג ,צג את כרטיס שיקי! לקבל, לאחר שהועברו אליו כל רישומי היומ�ה  .5
  

� יתרה זכות חובה פרטי� ז"פ אסמ' � נגדי) ח תארי

  ח' 18,400     יתרה         30/5/12
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7  
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  נקודות) 20מאז� בוח� (): 7)6נושא ד' (משימות 

  
  :31/3/11ליו!  של בית העסק "צורית" מתו* מאז� הבוח� להל� יתרות

  יתרהה  ש� החשבו�

  543,000  מכירות

  298,900  קניות

  23,400  הוצאות חשמל

  18,700  הוצאות טלפו�

  12,000  הוצאות ביטוח

  4,500  קופת שיקי!

   17,600  חח"ד (זכות)

   9,900  לקוח נירע!

   8,700  ספק הלל

   13,200  החזרות ממכירות

   3,200  מס תשומות

   4,800  עסקאות מס

   35,600  שיקי! לקבל

  19,800  יעו0יהכנסות מ

   300,000  מכונית

  ?   הו� בעל העסק

  

  .נקודות) 10ומצא את הו� בעל העסק (, 31/3/11את היתרות ליו! בטבלה שלהל� רשו!   .6

  .נקודות) 10( בלה שלהל�ט, ורשו! אות� במקו! המתאי! ב30/4/11חשב את יתרות הסגירה ליו!   .7

  

  30/4/11יתרות ליו�   תנועה באפריל  31/3/11יתרות ליו�   ש� החשבו�

      61,010         מכירות

         17,600      קניות

         1,200      הוצאות חשמל

        800      הוצאות טלפו�

         1,000      הוצאות ביטוח

         6,700      קופת שיקי!

       23,600  22,400      חח"ד (זכות)

         25,800      לקוח נירע!

      23,400   1,610      ספק הלל

        14,600      החזרות ממכירות

         7,600      מס תשומות

       8,900        עסקאות סמ

      5,700  33,100      שיקי! לקבל

      9,800         יעו0יהכנסות מ

                                     מכונית

                                     הו� בעל העסק

               

      132,410  132,410      סה"כ 
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8  
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  נקודות) 20משכורת (): 13)8נושא ה' (משימות 
  

  :2011ש פברואר השכר של העובד נתנאל לחודנתוני  להל�
  

  הערות  נתנאל מזרחי  ש! העובד

    רווק  מצב משפחתי

  .שעות 8יו! עבודה ב  ש"ח 320  שכר ליו!ה

    ימי! 24  מספר ימי עבודה בחודש

      שכר יסוד

  .לשעה נוספת 125%לפי   שעות 15  שעות נוספות

      שעות נוספות עבורהשכר 

    ש"ח 120  טלפו�

    לכל יו! עבודה ח"ש 25  נסיעות

      הוצאות המעביד לביטוח לאומי

      הוצאות המעביד לביטוח פנסיוני

      הוצאות המעביד לקר� השתלמות

      שכר ברוטוה

  חובה להציג חישובי!. יש להשלי! את הנתוני! הנדרשי! בטבלה. הערה:

  

  .)נקודות 3( 2011לחודש פברואר  ונתנאל לפי נתוני שכרהעובד של  חשב את שכר היסוד  .8

  �: חישובי  
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  .)ותנקוד 4(. 2011לחודש פברואר  שעות נוספות נתנאל עבור העובד את שכרו של חשב  .9

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  .)ותנקוד 3( 2011של נתנאל לחודש פברואר  ברוטו ושכראת חשב   .10

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 :נקודות) 5י! האלה (עבור העובד נתנאל, לפי הנתונ ביטוח לאומילדמי  הוצאות המעביד את חשב  .11

  .מהשכר ברוטו 3.85% – ח"ש 4,596עד   •

  .מהשכר ברוטו 5.43% – ח"ש 4,596  מ  •

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  נקודות). 2.5( יסודהשכר מ 6.66%לפי  ,ביטוח פנסיונילחשב את הוצאות המעביד   .12

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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9  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  

  נקודות). 2.5( ח"ש 6,000ת שכר יסוד של עד לתקר 8% לפי עבור העובד נתנאל, קר� השתלמותל חשב את הוצאות המעביד  .13

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  נקודות) 20חשבונות סופיי� (): 15)14נושא ו' (משימות 

  
  :31/12/11" ליו! אלמוגי!בוח� של בית העסק "המאז� מתו*  נבחרות יתרות להל�

  יתרהה  ש� החשבו�

  915,400  מכירות

  517,800  קניות

  24,500  הוצאות חשמל

  23,000  הובלה למחס�

  87,000  החזרות סחורה מלקוחות

  96,000  החזרות סחורה לספקי!

   3,400  הוצאות משרד

   5,600  הוצאות פרסו!

  27,800  הכנסות מייעו0

  22,300  הנחות מסחריות שניתנו

  98,600  1/1מלאי 

  123,700  31/12מלאי 

  12,400  הכנסות מריבית

  21,400  הוצאות ביטוח

  28,700  וצאות טלפו�ה

  16,500  הנחות מזומני! שניתנו

  

  

  נקודות). 10( 31/12/11יו! שנה שנסתיימה ב/ ההפסד הגולמי של בית העסק "אלמוגי!" לוחשב את הרווח  סחר,חשבו�  ערו*  .14

  
  חשבו� סחר

  ש� החשבו�
  יתרה

  זכות  חובה

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



  מדינת ישראל
  , תשע"ב3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�                                                                                                                 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
 תחו! בחינות

  

10  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות). 10( 2011לשנת  של בית העסק "אלמוגי!"ההפסד הנקי / וחשב את הרווח  לסו� שנה, חשבו� רווח והפסד ערו*  .15

  
  חשבו� רווח והפסד

  ש� החשבו�
  יתרהה

  זכות  חובה

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    



  מדינת ישראל
  , תשע"ב3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�                                                                                                                 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
 תחו! בחינות

  

11  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 30פרק שלישי (

  .נקודות) 10  – נושא(לכל  י"א)ז' הנושאי�מבי�  השלושעל  ענה

 

  נקודות) 10דוח מע"מ (): 17)16נושא ז' (משימות 

  

  :2011לחודש מאי  ,"שוקולדי!מסחר "הפעולות של בית הלהל� ריכוז 
  

  הערות  סכו�ה  פעולהה

  לא כולל מע"מ    450,700  קניות סחורה

  כולל מע"מ  10,208  ית מזג� לצורכי העסקיקנ

  ל מע"מ כול   996,440  מכירות סחורה

  כולל מע"מ    33,060  הוצאות חייבות במע"מ

  לא כולל מע"מ    21,500  הכנסות חייבות במע"מ 

  

  2011של בית המסחר "שוקולדי!" לחודש מאי מס תשומות על נכסי! ועסקאות, מס תשומות  ומי מסחשב את סכ  .16

  .נקודות) 5(
  

  על נכסי� מס תשומות  מס תשומות   עסקאות סמ  פעולה

        סחורה קניות

        ית מזג� לצורכי העסקיקנ

        מכירות סחורה

        הוצאות חייבות במע"מ

        הכנסות חייבות במע"מ 

        סה"כ

  

 י הפרטי! שלהל�פוערו* את השיק ל ,דוח מע"מ עבורמשרד האוצר  לרשו! בשיק לפקודתשעל בית העסק  חשב את הסכו!  .17

  .נקודות) 5(

 , חולו�.4!": רח' ביאליק כתובת בית המסחר "שוקולדי  

  ., חולו�2כרמלי  'פרטי הבנק: בנק החרוצי!, רח

 .23 :שיק 'מס ;ש! הסני�: צי! ;12 הסני�: 'מס ;334/12חשבו�:  'מס

  

  __________ בנק

  __________סני3

  פרטי בעל החשבו�

_____________  

_____________  

  

 ________שלמו לפקודת __________________________________

  

Pay to or order 

 ש"ח ____________________________________________________  

   

  

 

  Dateתארי* _____________   Signatureחתימה _______________ 

  ___________ מס' השיק  ___________ מס' הסני3  __________ מס' החשבו�

  

 ש"ח                       



  מדינת ישראל
  , תשע"ב3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�                                                                                                                 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
 תחו! בחינות

  

12  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10( חישובי ריבית): 19)18נושא ח' (משימות 

  

  שנמצא בבית העסק "יוס� ובניו" בע"מ: 1/1/12להל� מסמ* מיו! 

  

  יוס� ובניו בע"מ

  1רחוב יהושפט 

  ית חיי!יקר

  עוסק מורשה

903813014  

  

  1/1/12תארי*    

  160 'קבלה מס

  נתקבל מאת:

  העתק  קריית מוצקי� ,3יהלומית, רחוב ירושלי! 

  סכו�  זמ� פירעו�  בנק  שיק 'מס

  12,000   1/1/12  הלו!י   14 

  16,000    1/3/12  יהלו!   15 

            

     מזומני!  

  28,000   סה"כ   

  אוריאלחתימה 

  

  נתוני� נוספי�

 ,98 'מס ,וזה הסכי! להחלי� את השיק לשיק אחר", יהלומית"יוס� (בעל העסק) פנה ללקוח  .לא כובד (לא נפרע) 15 'שיק מס

  .4.5%של שנתית ת ריבית בתוספ, 1/8/12ביו!  נוזמ� פירעוש

  

  .נקודות) 7הריבית (סכו! חשב את   .18

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

  .נקודות) 3מע"מ על הריבית ( + הריבית + כו! השיק: הקר�ת סחשב א  .19

  חישובי�:   
  _______________________________________________________________________________________  

  



  מדינת ישראל
  , תשע"ב3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�                                                                                                                 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
 תחו! בחינות

  

13  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10( יחידהחלפת צרור שיקי� בשיק ): 22)20נושא ט' (משימות 

  
  :3/9/12וזמ� פירעונו  111שיק אחד שמספרו ב שיקי! שהוחלפו פרטיה! של שלושהלהל� 

  זמ� פירעו�  סכו� השיק  שיקה 'מס

 45  12,000    20/4/12  

 46  8,000    15/6/12  

 47  6,000   2/7/12   

  

  .נקודות) 5( 111 'רעו� הממוצע של שיק מסיחשב את זמ� הפ  .20

  החישובי!. י� חובה להיעזר בטבלה לצור* עריכתא הערה:

  

  ריבית 'מס  ימי� 'מס  ...עד ...מ  ו� השיקסכ  שיק מספר

          

          

          

          

          

  

 .נקודות) 4( על דחיית התשלו! 8%בשיעור שנתי של  חשב ריבית  .21
  

______________________________________________________________  

  

 .נקודה) 1חר יותר (רעונו מאוישמועד פ שיק אחדבהשיקי!  להחלפת סיבה אפשריתציי�   .22
  

______________________________________________________________  



  מדינת ישראל
  , תשע"ב3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�                                                                                                                 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
 תחו! בחינות

  

14  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10( עריכת חשבונית מתו� הזמנה): 24)23נושא י' (משימות 

  

  ."גלגל י!"ק הספק יכפי שהנפ, 333 'טופס הזמנה מס להל� ."גלגל י!"סחורה מ ההזמינ" מוצרי י!"חברת 
  

  י! גלגל

  1 רציפרחוב 

  נס ציונה

  עוסק מורשה

  970473208 'מס

  1/5/12: תארי*  

  333 'הזמנה מס

  לכבוד

  י! בת ,1מוצרי י!, רחוב החבצלת 

  

  סכו�  מחיר ליחידה  פרטי�  כמות

   1,400   35  כדורי י!   40 

   2,000   25  כובעי י!   80 

  3,400   סה"כ   

  544   16%מע"מ    

   3,944  סה"כ לתשלו�   

   20/5/12: ספקההתארי* ה

  .ספקת הסחורההיו! מיו!  20תנאי תשלו!: 

  אילונהחתימת המזמי�: 

  

  נתוני� נוספי�

  .כובעי י! 75 כדורי י! ו 25מתו* ההזמנה סופקו רק חלק מהמוצרי! שהוזמנו: 

  

  

 .נקודות) 7( ספקת הסחורה ללקוחההחשבונית הונפקה ביו! "מוצרי י!". אצל כפי שהיא נמצאת  ,999 'מס חשבונית מס הכ�  .23
  

  

  

  

  

  מספר עוסק מורשה

  _______תארי*   

  ______ 'חשבונית מס מס

  לכבוד

  /העתקמקור  

  סכו�  מחיר ליחידה  פרטי�  כמות

            

            

     סה"כ   

     16%מע"מ    

     סה"כ לתשלו�   

  זמ� פירעו� ___________

  

  חתימה _____________

  



  מדינת ישראל
  , תשע"ב3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�                                                                                                                 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
 תחו! בחינות

  

15  
 2012, 3003, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  .נקודות) 3חזרת סחורה מלקוח לספק (להאפשריות סיבות  שתי ציי�  .24

  

)1(  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

  

)2(  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

  

  

  ברירה)שאלות רב): 28)25נושא י"א (משימות 

  נקודות). 2.5 –שלפני�. הק3 בעיגול את האות המציינת את התשובה הנכונה (לכל שאלה  25)28ענה על השאלות 

  

 נקודות זיכוי לעובדי! ניתנות:  .25

 .לכל העובדי! במשק באופ� שווה  א.

 .18מהות לילדי! עד גיל לאירק   ב.

 .שנה 18לכל מי שטר! מלאו לו   ג.

 .לכל עובד בהתא! למצבו המשפחתי  ד.

 

 :מס ששיעורו מס הכנסה פרוגרסיבי הוא  .26

 .הול* וקט� ככל שההכנסה גדלה  א.

 .הול* וגדל ככל שההכנסה גדלה  ב.

 .משתנה בהתא! למצב המשק  ג.

 .והוא מוטל על כל העובדי! במשק אחיד,  ד.

 

 שיתעד פעולה זו הוא:המסמ*  .לצרכיו הפרטיי! ח"ש 1,500ס* פת העסק מזומני! בבעל עסק מש* מקו  .27

 .חשבונית מס  א.

 .קבלה  ב.

 .שובר תשלו!  ג.

 .בכתב ידו של בעל העסק אסמכתא  ד.

 

 :רישו! הפעולה בספרי הספקת בעקבו ., כנגד סחורה שהוחזרה אליומקור ספק הנפיק חשבונית מס זיכוי  .28

 .גדליהחוב של הלקוח   א.

 .קט�יהחוב של הלקוח   ב.

 .גדליהחוב של הספק   ג.

  .קט�יהחוב של הספק   ד.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!


